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MERILA ZA IZBOR VLOG
prijavljenih na sklop B) Javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov
na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz IV. poglavja, 2. točke besedila javnega razpisa, bodo
ocenjene skladno s spodaj navedenimi vsebinskimi in finančnimi merili za dodelitev sredstev.
Programi oziroma projekti bodo za posamezno merilo ocenjeni z 0 ali več točkami.
Merila za izbor vlog so naslednja:
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo popolne in pravočasne
prijave ocenila na podlagi spodnjih meril:
1. MERILA ZA OCENJEVANJE PROGRAMI OZIROMA PROJEKTIA
A.) Kvaliteta in realnost programa oziroma projekta
Izvedljivost predloženega programa oziroma projekta glede na zagotovljene
kadrovske pogoje
Vodja programa oziroma projekta ima opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva
oziroma opravljen preizkus za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva.
0 točk
30 točk

Ne izpolnjuje
Izpolnjuje

Program oziroma projekt ima postavljene jasne osnovne namene in cilje, ki so
merljivi in v skladu s predmetom razpisa
0 točk
10 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Delno izpolnjuje
V celoti izpolnjuje

Jasno opredeljene metode, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu oziroma
projektu, ki omogočajo doseganje ciljev programa oziroma projekta
0 točk
10 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Delno izpolnjuje
V celoti izpolnjuje
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Izvedljivost programa oziroma projekta glede na zagotovljene prostorske pogoje
Za izvajanje programa oziroma projekta ima izvajalec zagotovljene prostore na območju naselja
Mestne občine Koper, primerne glede na vsebino programa in število uporabnikov. Skupna
kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 120 m².
0 točk
10 točk
20 točk

Prostori niso zagotovljeni
Zagotovljeni ustrezni prostori, vendar ne v velikosti vsaj 120 m²
Zagotovljeni ustrezni prostori v velikosti 120 m² ali več
Uporabniki so jasno opredeljeni

0 točk
10 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Delno izpolnjuje
Izpolnjuje
Pogoji za vključitev uporabnikov so jasno določeni

0 točk
10 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Delno izpolnjuje
Izpolnjuje

Število kontinuirano vključenih uporabnikov iz Mestne občine Koper v letu 2021
(uporabniki so aktivno vključeni v program najmanj 4 ure tedensko)
0 točk
10 točk
20 točk

V letu 2021 je bilo v program vključenih manj kot 500
V letu 2021 je bilo v program vključenih med 500 in 799
uporabnikov
V letu 2021 je bilo v program vključenih več kot 800 uporabnikov

Program oziroma projekt je časovno dostopen uporabnikom vsak delovni dan, najmanj
10 ur
0 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Izpolnjuje

Prijavitelj ima za prijavljeni program oziroma projekt zagotovljeno supervizijo
0 točk
10 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Delno izpolnjuje
V celoti izpolnjuje

Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega
varstva ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva
0 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Izpolnjuje
Prijavitelj ima status humanitarne organizacije

0 točk
20 točk

Ne izpolnjuje
Izpolnjuje

2/3

B.) Finančna konstrukcija programa oziroma projekta
Prijavljen program oziroma projekt ima pregledno, jasno, uravnoteženo in natančno
finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa oziroma projekta
0 točk
5 točk
10 točk
15 točk

Ne izpolnjuje
Delno izpolnjuje
Večinoma izpolnjuje
V celoti izpolnjuje
C.) Dosedanje delo in reference

0 točk
20 točk

Prijavitelj program oziroma projekt s tega področja izvaja manj kot
štiri leta
Prijavitelj program oziroma projekt s tega področja izvaja štiri leta
ali več
Sofinanciranje programa oziroma projekta

0 točk
10 točk
20 točk

Program oziroma projekt v letu 2020 in 2021 ni bil sofinanciran s
strani Mestne občine Koper in Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
Program oziroma projekt je bil v letu 2020 in 2021 sofinanciran s
strani Mestne občine Koper
Program oziroma projekt je bil v letu 2020 in 2021 sofinanciran s
strani Mestne občine Koper in Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

D.) Izvajanje programa oziroma projekta je na področju socialnega varstva lokalnega
pomena oziroma pomembno za občino
0 točk
30 točk

Ne izpolnjuje
Izpolnjuje
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